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Den grønne omstilling er en bunden opgave for verdens 
lande, regioner og byer. I de danske regioner og 
kommuner handler det om alt fra milliardinvesteringer i 
fremtidens fossilfrie varme- og el-systemer, at gøre 
vores bygninger energieffektive, at erstatte dieselbiler 
med elbiler, klimatilpasning og så videre. Tiltag, som 
udover at drive den grønne omstilling i sig selv, også 
inspirerer virksomheder og borgere til grøn handling.   
I Danmark er vi tilmed særligt gode til både at gøre vores 
byer mere bæredygtige og samtidigt gode at leve og bo i. 

42.000 NYE GRØNNE JOB
Greater Copenhagen er en førende region for grøn 
omstilling og vækst. Der bliver både lyttet til og klappet 
ad os, når vi bevæger os ud i verden med vores grønne 
superbrand. Det er ikke bare godt for selvværdet og 
klimaet – det er også godt for væksten. For vores grønne 

brand skaber job. Og hvis vi holder de grønne ambitioner 
højt, kan det blive til ganske mange job nationalt, 
regionalt og lokalt. 

Vores virksomheder er blandt verdens førende inden for 
vindenergi, energieffektivitet, bygningsdesign, 
teknologiudvikling, fjernvarme, bioenergi og -brændsel 
samt vandteknologi. Og når 195 lande skal til at 
implementere grønne løsninger for at leve op til deres 
forpligtelser i Paris-aftalen, ser vi ind i et ganske enormt 
potentiale:

De globale investeringer forventes at ligge på op til 
51.100 milliarder kroner frem mod 2035. Hvis vi som land 
kan fastholde vores markedsandele, står vi med et 
samlet grønt vækstpotentiale i Danmark på op til 271 
milliarder kroner i meromsætning i 2035. I Greater 

Copenhagen kan vi nå op på 95 milliarder kroner i årlig 
meromsætning i 2035 og skabe 42.000 nye grønne job. 
Dermed vil den grønne beskæftigelse i Greater 
Copenhagen blive mere end fordoblet.  Det viser en 
analyse, som Gate 21 har lavet sammen med Damvad 
Analytics i 2017. 

VIRKSOMHEDERNE ER KLAR
I Gate 21 oplever vi den afgørende trækkraft i den grønne 
omstilling i kommuner og regioner. Men vi oplever også 
en enorm appetit for den grønne omstilling i virksom-
hederne. Eksempelvis har vi i 2017 samlet 100 små og 
mellemstore virksomheder om at få udviklet en grøn 
forretningsmodel, der kan forbedre energi- og 
ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og derved 
bundlinje. Vi arbejder sammen med de største 
forsyningsselskaber i hovedstadsregionen om en fossilfri 
fremtid. Og vi samler næsten hele den danske lysbranche 
i et Living Lab (Danish Outdoor Living Lab, DOLL), der 
foruden at demonstrere fremtidens intelligente 
belysning til byer også fremviser en række Smart 
City-løsninger, der bidrager til renere, tryggere og mere 
bæredygtige byer. Når vi tilmed kobler forskningen på, 
skaber vi inkubationsmiljøer og innovation, der tiltrækker 
sig international opmærksomhed og efterspørgsel. 

Samtidigt kan vi i Gate 21 knytte metropol og opland 
sammen og dermed udnytte og koble lokale styrke-
positioner med central efterspørgsel til at nå vores 
regionale mål og skabe grøn vækst. Det er vores projekt 

REEL – REn Energi Lolland – et stærkt eksempel på. Det 
er et partnerskab mellem HOFOR, Lolland og Køben-
havns Kommune og Gate 21, hvor vi bruger Lollands 
markante styrkeposition inden for vedvarende energi til 
at skabe vækst og udvikle og demonstrere nye løsninger 
til fremtidens fossilfri energisystem og sikre grøn energi 
til København. Det blev også anledningen til, at Gate 21 
har etableret sig med et lokalkontor på Lolland. 

Skal vi nå målene i Paris-aftalen og FN’s verdensmål for 
bæredygtighed, skal vi arbejde sammen på tværs. Vi skal 
skabe flere partnerskaber mellem private og offentlige 
aktører på tværs af regioner, kommuner, virksomheder 
og forskningen. Det vil sikre flere grønne løsninger til 
verdens byer og borgere. Og det vil sikre tusindvis af 
grønne danske job. 

På regnskabssiden er vi derfor meget tilfredse med, at 
Gate 21 i 2017 fortsatte sin vækst og rundede en 
omsætning på 44 millioner kroner. Det er en stigning på 
24 procent i forhold til 2016 (der fremviste en stigning på 
22 procent i forhold til 2015). Resultatet blev et overskud 
på 627.000 kroner. Gate 21’s egenkapital udgør herefter 
2,78 millioner kroner primo 2018. 

FORMANDENS BERETNING
STEEN CHRISTIANSEN

I Greater Copenhagen kan vi nå op på 95 milliarder kroner i årlig meromsætning 
i 2035 og skabe 42.000 nye grønne job. Dermed vil den grønne beskæftigelse i 
Greater Copenhagen blive mere end fordoblet.”  
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GATE 21’S STRATEGI 
Gate 21 arbejder for at gøre Greater Copenhagen til den 
førende region i verden for grøn omstilling og vækst. 
Strategien tager udgangspunkt i at bruge regionernes 
og kommunernes efterspørgsel til at udvikle, 
demonstrere og udbrede nye energi- og ressource-
effektive løsninger på klima- og energiområdet i et tæt 
samarbejde med virksomheder og vidensinstitutioner. 

Gate 21 har konsolideret sin rolle som den samlende 
grønne erhvervsfremmeaktør i Greater Copenhagen. 
Gate 21 er blevet stedet, hvor kommuner og regioner kan 

teste og udvikle nye ideer og løsninger til gavn for 
virksomheder, medarbejdere, ledere og borgere – og som 
samtidigt kan være med til at forebygge klimaændringer, 
skubbe den grønne omstilling og styrke den grønne 
vækst.

Gate 21 har nu i alt 41 partner- og medlemskommuner 
og har således opnået en stærk forankring i 85 procent 
af kommunerne i Region Hovedstaden og Region 
Sjælland. Samarbejdet med Malmø og andre skånske 
frontløbere i den grønne omstilling er også styrket 
gennem fælles Greater Copenhagen-projekter, herunder 

REGNSKABSBERETNING

Årlig omsætning
(i kroner)

Fordeling af omsætning

Samlet omsætning: 44.125.348 kroner

Lighting Metropolis, Cleantech TIPP og projektet om 
Fremtidens Intelligente Energi- og Ressourcesystem. 

Gate 21 åbnede et lokalkontor ved Holeby på Lolland for 
at styrke indsatsen hos partnerne i den sydlige del af 
Greater Copenhagen, og i første halvdel af 2018 åbnes 
et projektkontor på Bornholm for at understøtte 
samarbejdet med bornholmske virksomheder om grøn 
erhvervsudvikling. 

Vi har budt velkommen til en række nye virksomheds-
partnere, herunder BLOXHUB, IBM, MOE, Novalume, 
Rainmaking, Rambøll og Saint Gobain Danmark. Sidst, 
men ikke mindst, har vi budt velkommen til cphbusiness 
som ny videnspartner. 

UDVIKLINGEN I GATE 21’S PROGRAMAKTIVITETER 
Gate 21 har i 2017 fortsat den positive tilgang af nye 
projekter. Gate 21 har i samarbejde med alle tre regioner 
i Greater Copenhagen opstartet nye grønne omstillings-
projekter, herunder de før nævnte: Fremtidens 
Intelligente Energi- og Ressourcesystem, CleanTech TIPP, 
Bæredygtig Bundlinje Bornholm og Ren Energi Lolland 
(REEL) - men også projekter, der handler om; Mindre 
Støj i Boliger, selvkørende busser (TUPPAC) og en fælles 
regional energiomstilling i Region Sjælland. Projekter der 
alle vil udgøre centrale omdrejnings punkter for den 
grønne omstilling i Greater Copenhagen. 

Gate 21 har nu udviklet mere end 90 projekter til en 
samlet værdi af mere end 700 millioner kroner og styrket 
indsatsen med at skabe værdi for partnerne. For hver 
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krone Gate 21 har modtaget i partnerkontingent, er der 
skabt projekter inden for grøn omstilling og vækst for 18 
kroner. 

Sideløbende arbejder sekretariatet for at styrke 
indsatsen med systematisk at dokumentere projekt-
resultaterne for eksempel i form af CO2-besparelser og 
konkrete erhvervsfremmeresultater i projekterne. I 
samarbejde med partnerkredsen har Gate 21 i 2017 
udbygget Living Lab-indsatsen, hvor kommuner og 
regioner stiller sig til rådighed som demonstratorier for 
nye smarte løsninger, der bidrager til grøn omstilling og 
vækst. De grønne Living Labs i Copenhagen Solution 
Lab, DOLL & Smart City Living Lab, Energy Lab 
Nordhavn, Hylie i Malmø, Kalundborgsymbiosen, Svebølle 
Smart Village, Silent City, Bornholm og Lolland 

modtager årligt mere end 10.000 besøgende, der 
kommer for at få inspiration til nye grønne løsninger fra 
den førende region for grøn omstilling og vækst. 

UDVIKLINGEN I GATE 21’S ØKONOMI 
Gate 21 opnåede i 2017 en omsætning på 44,1 millioner 
kroner, hvilket er en stigning på 24 procent i forhold til 
2016. Resultatet blev et overskud på 627.460 kroner. 
Gate 21’s egenkapital udgør herefter 2,78 millioner 
kroner primo 2018.

Gate 21’ s detaljerede regnskab kan fås ved henvendelse 
til: trine.kromann@gate21.dk

+90    
Gate 21 har skabt mere end 90 grønne  projekter til 
en samlet værdi af mere end 700  millioner kroner.

+700
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PARTNERE 2017
 

BRØNDBY KOMMUNE

Ishøj Kommune
KALUNDBORG 
KOMMUNE

Malmö stad
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GATE 21’S BESTYRELSE 2017

Martin Manthorpe 
Næstformand
Direktør for strategi og  
forretningsudvikling,
NCC Construction  
Danmark A/S

Steen Christiansen  
Formand
Borgmester,  
Albertslund Kommune

John Schmidt 
 Andersen
Borgmester,
Frederikssund 
 Kommune

Ulf Christensen
Administrerende
direktør,
Kuben Management

Anders Siig Andersen
Institutleder, Institut 
for Mennesker og 
Teknologi,  
Roskilde Universitet

Jørgen Holst
Regionsrådsmedlem,
Region Sjælland

Thomas Lykke 
 Pedersen
Borgmester,  
Fredensborg 
 Kommune

Jeppe Trolle
Byrådsmedlem, 
Roskilde Kommune

Thorkild Ærø
Direktør,
Statens Bygge-
forskningsinstitut

Lars Gullev
Direktør, 
Vestegnens Kraft-
varmeselskab I/S 
(VEKS)

Niels Axel Nielsen 
Anden Næstformand  
Fhv. koncern direktør 
for Erhverv og 
 Myndigheder,
Danmarks Tekniske 
Universitet

Özkan Kocak 
Regionsrådsmedlem,
Region Hovedstaden

Christina Krzyrosiak 
Hansen 
Borgmester, 
 Holbæk Kommune

Henrik Rasmussen
Borgmester, 
Vallensbæk 
 Kommune

Astrid Aller
Medlem af
Beskæftigelses- og
Integrations udvalget,
Københavns
Kommune

Niels Carsten Bluhme   
Teknisk rådgiver for betyrelsen,  
uden stemmeret
Projektdirektør,  
Albertslund Kommune

MEDLEMMER 2017
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